
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea anulării unei cote din majorările de întârziere aferente 

obligaţiilor de plată restante la bugetul local, precum şi a procedurii de acordare a 
acestei facilităţi fiscale 

 
 
Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 120/19.01.2016 a Primarului comunei Vînători Neamţ; 
-Raportul de specialitate nr. 121/19.01.2016, întocmit de către Serviciul Financiar-

Contabil-Impozite şi Taxe; 
 - Prevederile  art. 12 alin.(1) , (2) şi (3) din  O.U.G nr.44/2015 privind acordarea unor 
facilităţi fiscal; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin. (9), art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se aprobă Procedura de acordare a anulării cotei de 73,3 % din majorările de 
întărziere datorate ca urmare a neachitării în termen a obligaţiilor de plată restante datorate 
bugetului local, potrivit Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2  Serviciul Financiar contabil-impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.3  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vînători Neamţ 
jr. Maria PETRARIU 

 
                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                 Secretar, 
                                                                                          Alina Iuliana FLOŞ 
                                                                                

 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 120 din 19.01.2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării unei cote din majorările de întârziere 
aferente obligaţiilor de plată restante la bugetul local, precum şi a procedurii de acordare a 

acestei facilităţi fiscale 
 
 
 Având în vedere prevederile art.12, alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G nr.44/2015 privind 
acordarea unor facilităţi  fiscale,  care precizează: 
 
 “(1) În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe 
de urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 
prevederi. 
(2) În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, 
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor 
locale.” 
 
 Având în vedere prevederile art.12, alin. (3) din O.U.G nr.44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi  fiscale,  care stipulează : 
 
“(3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2).” 
 
 Luând în considerare maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic 
si, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare; 
 Ţinând seama de interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea 
contribuabililor aflaţi in dificulatate; 
 Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ, 
Proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/14.10.2015 – privind acordarea unor facilităţi fiscale. 

 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 



              ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAM
  Lei <   PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂ
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .
             Nr. 121   din 19.01.2016 

RAPORT

la proiectul de hotarare  privind aprobarea anul
aferente obligaţiilor de plată restante la bugetul local, precum 

 

Prezentul proiect de hotărâre s
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilit

„(1) în cazul obligaţiilor de plat
ordonanţe de urgenţă se aplică dac
prevederi. în acest caz, anularea vizeaz
datorate ca urmare a neachitării la termen a obliga
locale. 

(2)Prin hotărârea prevăzută
a anularii cotei din majorările de întârziere stabilit

Prin aceasta ordonanţa de urgen
acordare a unor facilitaţi fiscale prin care sc urm
contribuabili a obligaţiilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare, 
stimularea mediului economic şi respectiv, diminuarea arieratelor 

Acordarea acestor facilitaţi 
contribuabililor, cu efecte benefice pentru 

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor persoane fizice 
propunem a se aproba anularea cu nivelul cotei de 7
obligaţiilor de plată principale din impozite 
30 septembrie 2015, cu condiţia achit
procedura de acordare elaborata de Serviciul impozite 
2016. 

Iar diferenţa în cota de 26.7
principale din impozite şi taxe datorate bugetului local, 
30.06.2016. 

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea  cotei si a procedurii în fo
prezentată 

 

Serviciul Financiar, contabil

 

 
 

UL NEAMŢ                   
RIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

Ţ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea anulării unei cote din major
ă restante la bugetul local, precum şi a procedurii de acorda

acestei facilităţi fiscale 

ărâre s-a întocmit în temeiul prevederilor art.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale potrivit căruia : 

iilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei 
ă dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 

prevederi. în acest caz, anularea vizează o cota de până la 73,3% din major
rii la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor 

ăzută la alin. (1), consiliul local aprobă si procedura de acordare 
rile de întârziere stabilită potrivit alin. (2)." 

a de urgenţa s-a propus instituirea unei masuri conjucturale de
i fiscale prin care sc urmăreşte stimularea achitării voluntare de c
iilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare, 

şi respectiv, diminuarea arieratelor bugetare.
acestor facilitaţi fiscale s-a constituit într-o pârghie fiscala de stimulare a 

lor, cu efecte benefice pentru încasarea veniturilor la bugetul local.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor persoane fizice şi persoane 

propunem a se aproba anularea cu nivelul cotei de 73.3 % a majorărilor de întârziere aferente 
 principale din impozite şi taxe datorate bugetului local, restante la data de 

30 septembrie 2015, cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor de plata detaliate în 
procedura de acordare elaborata de Serviciul impozite şi taxe locale, pana la data de 31 martie 

26.7% din majorările de întârziere aferente obliga
taxe datorate bugetului local, urmând a fi achitata pana la 

 de cele prezentate, propunem aprobarea  cotei si a procedurii în fo

Serviciul Financiar, contabil-impozite şi taxe, 
Inspector Superior 

Vasiliu Anton 

 

rii unei cote din majorările de întârziere 
i a procedurii de acordare a 

art. 12 din O.U.G. nr. 

 datorate bugetelor locale, prevederile prezentei 
ărâre, aplicarea acestor 

 la 73,3% din majorările de întârziere, 
 restante datorate bugetelor 

 si procedura de acordare 

a propus instituirea unei masuri conjucturale de 
ării voluntare de către 

iilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare, 
bugetare. 

o pârghie fiscala de stimulare a 
ncasarea veniturilor la bugetul local. 

şi persoane juridice, 
rilor de întârziere aferente 

i taxe datorate bugetului local, restante la data de 
iilor de plata detaliate în 

i taxe locale, pana la data de 31 martie 

rile de întârziere aferente obligaţiilor de plată 
urmând a fi achitata pana la 

 de cele prezentate, propunem aprobarea  cotei si a procedurii în forma redactată şi 

 



 

 
A

            Anexă la H.C.L nr._____din _____ 
 

Procedura 
de acordare a facilitaţilor fiscale conform O.U.G. 44/2015  

Art. 1 Dispoziţii generale 

 Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 30.09.2015 
datorează majorări de întârziere  la bugetul local al Comunei Vînători-Neamţ, pentru 
neachitarea impozitelor şi taxelor locale de natură fiscală, calculate în limita 
termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare. 

  Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a Comunei 
Vînători-Neamţ. 
 
Art. 2 Obiectivul şi scopul procedurii 
 Se doreste stimularea platii  voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 
fiscale, maximizarea încasărilor bugetare si diminuarea rămăşiţelor, atât în cazul 
persoanelor juridice cât şi al persoanelor fizice . 

 
Art. 3  Condiţii de acordare a scutirii  
 Pot beneficia de facilitatea prevăzută în prezenta procedură contribuabilii care 
depun o notificare ( formular tipizat) la Serviciul  financiar-contabil, impozite si taxe 

privind intenţia de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, pâna la 30 iunie 2016, 
sub sancţiunea decăderii, în următoarele condiţii:  

 a)Achita integral până la data de 31.03.2016, toate obligaţiile fiscale principale 
aflate în sold la 30.09.2015 constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate 
creanţele de natură fiscală inclusiv amenzile contravenţionale; 
 b)Achita integral, până la 31.03.2016, pe lângă obligaţiile prevăzute la pct.a, 
toate obligaţiile principale  constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate 
creanţele de natură fiscală inclusiv amenzile contravenţionale, cu termene de plată 
cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31martie 2016 inclusiv; 

 c)Achita integral, până la 31.03.2016 toate obligaţiile de plată principale 
declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţii rectificative depuse până la data 
de 31.03.2016, inclusiv, prin care se corectează obligaţii de plată principale cu 
scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv; 

 d)Achita, până la data data de 30.06.2016 inclusiv, cota majorărilor  de 
întârziere (26,7%)  aferentă obligaţiilor principale restante aflate în sold la 30.09.2015 
constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală, 
individualizate prin decizii de amânare la plată emise urmare a notificării f ăcute de 
către contribuabil; 
 e)Achita, până la data de 31 martie 2016, inclusiv, cota majorărilor de întârziere 
(26,7%) aferentă obligaţiilor de plată principale constând în impozite şi taxe locale cu 



termene de plată pînă la 30 septembrie 2015 , inclusiv, şi stinse până la această dată; 
  
 f)Contribuabilul a depus toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii 
de anulare a majorărilor de întârziere; 
 g)Depune cerere pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3% din cuantumul 
majorărilor, până la data de 30.06.2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii din 
drepruri; 
 
Art. 4 Aplicarea Procedurii 
  1. Contribuabilii care considera ca se pot încadra în prevederile OUG 44 /2015  
îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata  accesorii potrivit 
ordonanţei de urgenţă, prin depunerea la registratura organului fiscal competent sau 
prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a 
unei notificări .    
 După primirea notificării depuse de către contribuabil, Serviciul Financiar 
contabil- impozite şi taxe  comunică contribuabilului cuantumul obligaţiilor de plată 
exigibile, aflate în sold la data depunerii acesteia, urmând ca acesta să emită decizia de 
amânare la plată a majorărilor de întârziere care pot face obiectul anulării, respectiv de 
suspendare a procedurii de executare silită a acestora, acolo unde este cazul, in termen 
de 5 zile de la primirea notificarii. In cazul in care se constata modificari sau erori in 
cazul Deciziei de amânare se emite Decizia de modificare a Deciziei de amânare . 
  
 2.Cererea pentru anularea cotei de 73,3% din cuantumul majorărilor aferente 
impozitelor şi taxelor locale se depune după îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 3 
şi  va fi analizată în termen de 30 zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate  
 În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de 
specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului Comunei Vînători-Neamţ, în 
baza referatului de acordare /neacordare, se va emite de către Serviciul Financiar 
contabil, împozite şi taxe decizia privind acordarea/ neacordarea facilităţii.  

  3.Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului 
aprobat de către primarul Comunei Vînători-Neamţ şi a deciziei de calcul a 
majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al 
Comunei Vînători-Neamţ pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta 
procedură, după care vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind 
înştiinţat contribuabilul care a depus cererea; 

 4. Serviciul de specialitate, verifică  îndeplinirea condiţiei privind achitarea 
integrala a impozitelor si taxelor locale, amenzilor contravenţionale, a cotei de 26,7% 
din majorările de întârziere pentru care se solicită anularea, precum şi respectarea 
oricărei alte prevederi a prezentei proceduri; 

 5. În cazul în care contribuabilul nu indeplineste  condiţiile prezentei proceduri, 
serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

 6. Formularele anexă : Notificare, Cerere de anulare a majorărilor de întirziere,  
Decizia de amânare a majorărilor de întârziere, Decizia de modificare a deciziei de 
amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, Decizia de anulare a majorărilor de 
întârziere,  Decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor, Referat,  fac parte 
integrantă din prezenta procedură. (Anexe 1-6) 



          Primar                                                                                                            Serviciul Financiar Contabil Impozite si Taxe 
     Petrariu Maria 

 ANEXA Nr. 1  
la procedură   

 

Comuna Vînători-Neamţ 
    Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 

DECIZIE  
de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

 

Datele de identificare ale contribuabilului 
Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  
 
    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale HCL 
______ din____________ pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către Comuna Vinatori Neamt ,   
    având în vedere Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de 
. . . . . . . . . .,   
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015,   
    se emite următoarea decizie:   
    Se acordă amânarea la plată a majorarilor de întârziere, a unei cote de de 73,3% din majorările de întârziere, aferente 
obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:   
sumă totală de ______________ , reprezentând : 

 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, 
sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.   
 
 

ANEXA Nr. 2 
la procedură   

 

Nr. 
crt. Denumirea obligaţiei fiscale 

Sume datorate 

T otal majorări de întârziere Cota 73,3% din majorări de întârziere 
0 1 2 3 
1    

2    

    

Total general   

 



          Primar                                                                                                            Serviciul Financiar Contabil Impozite si Taxe 
     Petrariu Maria 

Comuna Vinatori-Neamt 
Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
    Nr. . . . .  . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 
 
 

DECIZIE  
de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

 
Datele de identificare ale contribuabilului 

Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  

 

 
    În temeiul prevederilor HCL ______ din _______________ pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către Comuna 
Vinatori Neamtvă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . 
. se modifică după cum urmează:   
    Se acordă amânarea la plată a unei cote de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale 
restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:   
 

 
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, 
sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.   
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea obligaţiei fiscale 

Sume datorate 

T otal majorări de întârziere Cota 73,3% din majorări de 
întârziere 

0 1 2 3 
1    
2    

    
Total general   
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ANEXA Nr. 3 
la procedură   

 

   Comuna Vinatori-Neamt 
   Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
    Nr. . . . . .  . . . ./ . . . . . . . . . .   
 
 
 

DECIZIE  
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

 
 

Datele de identificare ale contribuabilului 
Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  
 
    În temeiul prevederilor HCL ______ din _______________ pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în 
cazul creanţelor administrate de către Comuna Vinatori Neamtvă comunicăm că pentru  Decizia de 
amânare la plată a obligaţiilor fiscale accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . .   
    Se acordă anularea penalităţilor de întârziere, a unei cote de 73,3% din majorările de întârziere, 
aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, 
reprezentând: 

  
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune 
la organul fiscal emitent al deciziei.   
 

Nr. 
crt. Denumirea obligaţiei fiscale 

Sume datorate 

T otal majorări de întârziere Cota 73,3% din majorări de întârziere 
0 1 2 3 
1    

2    

    

Total general   
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ANEXA Nr. 4 
la procedură   

 
 

   Comuna Vinatori-Neamt 
   Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 
 

DECIZIE  
de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

 
Datele de identificare ale contribuabilului 

Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  

 

 

În temeiul prevederilor HCL ______ din ____________ pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în 
cazul creanţelor administrate de către Comuna Vinatori Neamt vă comunicăm că pentru  Decizia de 
amânare la plată a obligaţiilor fiscale accesorii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . .   
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015,   
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.   
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii: . . . . . . . . . .   
    Temeiul de drept: . . . . . . . . . .   
    Menţiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . .   
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune 
la organul fiscal emitent al deciziei.   
 
 
 
 
 



 ANEXA Nr. 5  
la procedură   

 
 

 

 

 
Datele de identificare ale contribuabilului 

Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  

 

 

NOTIFICARE 

In conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 44/2015, privind 

acordarea unor facilităţi fiscale, va notific ca intenţionez sa beneficiez de 

anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate bugetului 

local aferente obligaţiilor de plata restante te la 30.09.2015, inclusiv.  

Data                                                                                          Semnatura 



ANEXA Nr. 6  
la procedură   

 
 

   Comuna Vinatori-Neamt 
   Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
 
    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 

Aprob 
Primar, 

        Petrariu Maria 

 
 

REFERAT 
 

Subsemnatul ________________  avand functia de ___________ in Cadrul Serviciului 
Financiar Contabil, Impozite si taxe am verificat cererii de anulare a obligaţiilor de plată 
accesorii depusa la sediul Comunei Vinatori Neamt de catre 
___________________________Cnp/Cui_________________ inregistrata la 
nr.______/_________2016 constatand urmatoarele :_ 
 
1.Condiţii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor si taxelor 
locale 

a) Sunt/ nu achitate toate obligaţiile de plată principale restante la 30.09.2015, inclusiv, 
precum si cota de 26,70 % din majorărilen aferente 

b)  Sunt/ nu achitate toate obligaţiile de plată principale cu termene de plată cuprinse între 
data de 01.10.2015 si 31.03.2016, inclusiv, precum si cota de 26,70 % din majorărilen 
aferente 

c)  Sunt/ nu depuse toate declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile de plată către bugetul 
local 

d) cererea este depusă până la data de 30.06.2015 
2. Propuneri 
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prev ăzute la pct. 1 lit ................. ; 
b) Se propune anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor si taxelor 
locale datorate bugetului local, în sumă totală de _______, reprezentând : 

 
 
Nr.  
crt. 

Denumirea obligaţiei fiscala Sume datorate 

T otal majorări de 
întârziere 

Cota 73,3% din 
majorări de 
întârziere 

0 1 2  
    
    
    

Intocmit , 

 


